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Dagsorden: 
 
1) Konstituering af bestyrelse 
Formand, næstformand og kasserer er generalforsamlingsvalgt.  
Det er besluttet, at foreslå Jonas at han fortsætter med ansvaret for hosting af hjemmeside og 
opdatering heraf. 
Steffen fortsætter som sekretær. 
Lene har orienteret om, at hun ikke genopstiller som kasserer når hendes valgperiode udløber til foråret. 
 
2) Kort orientering om hvad der er sket siden generalforsamlingen. 
Jens Ole er blevet kontaktet af en fra kommunen der har oprettet et sagsnummer til vores forespørgsler 
på hvornår der kommer regnvands separation i området. Pt. er vi ikke på planen før tidligst 2020. 
 
Petanquebanen er blevet renoveret af brugerne og de har fået et nyt bænkesæt. Det har været billigt. 
 
3) Tilskud til evt. fest i foreningen, evt. 10.000 kr. 
Festudvalget fra foreningen er kommet med et budget på 45.000. I dette budget forventer de 150 
deltagere, svarende til 300 pr. deltager. 
 
Der var en længere drøftelse i bestyrelsen om hvordan vi bedst muligt kan støtte projektet. Der var 
enighed i bestyrelsen om at det ikke skal være et fast beløb vi støtter med, men at det skal være et 
beløb der bliver afgrænset i forhold til antallet af deltagere. 
 
På det foreliggende grundlag er det besluttet at vi indtil vi kender opbakningen fra de enkelte parceller, 
vil yde et tilskud på 100 kr. pr. deltagende parcel. Ved deltagelse fra samtlige parceller bliver dette 
11.100 i udgift for grundejerforeningen. 
 
4) Kloakproblemer Havrevej og Rugvej. 
Ud for Havrevej 10 er der gået en regnvandsbrønd. På Rugvej er det vores forventning at der er gået en 
regnvandsbrønd mere. Det koster 20.000 hver gang.  
Vi undersøger mulighederne for om det kan gøres billigere.  
 
5) Hegn, skal det klippes på indvendig side i år? 
Havrevej 41 spørger til om hækken bliver klippet på den indvendige af brandstien.  
Der er enighed i bestyrelsen om at vi ikke skal gøre noget fra bestyrelsens side. Det er de grundejere der 
bor ud til hækken som skal holde stien fri. 
 
6) Regnskab herunder kontingentbetaling. 
Alle parceller har betalt første rate. Der er 10-12 parceller som ikke er tilmeldt betalingsservice. Det er 
bestyrelsens oplæg, at vi fremadrettet opkræver et ekstra gebyr for de parceller hvor der opstår det 



ekstra arbejde. Da det er en ændring af kontingentopkrævningsstrukturen, er der enighed i bestyrelsen 
om at vi tager punktet med på næste generalforsamling. 
 
7) Hjertestarter. 
Vi har fået afslag fra Trygfonden som havde fået over 1000 ansøgninger. De opfordrer os til at søge igen. 
Da der var frafald fra 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant Jesper Frederiksen er det besluttet at 
udskyde punktet til næste møde. 
 
Fristen for næste ansøgning er 1. september. Det foreslås at Jesper er med til at udforme den næste 
ansøgning. 
 
8) Evt. 
Vi vil gerne have deklarationen lagt på hjemmesiden, da vi derefter har alt materiale liggende på 
hjemmesiden når der kommer forespørgsler fra huskøbere/sælgere. 
 
Billederne af den nye træskulptur bør komme på hjemmesiden.  


